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Hlavní výsledky Projekce obyvatelstva ČR do r. 2100





Odhad potřeby služeb sociální péče

















struktura příjemců příspěvku na péči





Navrhovaná řešení v oblasti sociálních služeb



 efektivní systém financování sociálních služeb

 dlouhodobá jistota poskytovatelů sociálních služeb

 odstranit závislost poskytovatelů služeb na přiznání dotací                

z veřejných zdrojů

 nepeněžní výplata příspěvku na péči

 paušální systém financování ošetřovatelské péče v PZSS

 zlepšit odměňování sociálních pracovníků

 zajistit hmotnou podporu pečujícím osobám

_____________________________________________________

 je potřeba zavést pojištění na péči? (předpoklad: 

komplexní reforma daňového systému)



Očekávané důsledky stárnutí populace na vývoj 

nákladů na poskytování zdravotní péče











odhad vývoje klíčových parametrů ovlivňujících výši 

příjmů zdravotních pojišťoven

 očekávaný vývoj průměrné a minimální mzdy

 očekávaný vývoj vyměřovacího základu pro OSVČ

2015 2020 2025 2030

průměrná mzda 26 467 32 103 36 637 41 171

minimální mzda 9 200 12 800 14 700 16 500

2015 2020 2025 2030

min. výše VZ 13 306 16 052 18 319 20 586

min. výše zálohy 1 797 2 167 2 473 2 779



 očekávaný vývoj struktury pojištěnců (zaměstnanci, OSVČ, 

státní pojištěnci)

 očekávaný vývoj sazeb pojistného za tzv. státní pojištěnce.

2015 2020 2025 2030

zaměstnanci 3 849 900 3 675 314 3 626 480 3 533 655

OSVČ (hl.č.) 586 112 565 013 557 506 543 236

OSVČ (v.č.) 386 224 442 360 480 424 501 121

bez zdan. příjmů 37 344 36 000 35 521 34 612

státní pojištěnci 6 079 285 6 256 046 6 270 103 6 285 198

2015 2020 2025 2030

sazba 845 1 057 1 350 1 723





Navrhovaná řešení v oblasti zdravotní péče



 zvýšení sazeb pojistného na zdravotní pojištění

 výraznější zvýšení plateb pojistného na zdravotní 

pojištění za tzv. státní pojištěnce

 zvýšení spoluúčasti pacientů při financování 

poskytované zdravotní péče

 hledání dalších zdrojů pro financování zdravotní péče

 vzájemná kombinace uvedených řešení



např.:

 navýšení plateb za státní pojištěnce

 zvýšení pojistného na zdrav. pojištění o 1,85 % (ale nárůst 

ceny práce)

2015 - skut. 2020 2025 2030

původní prognóza 845 1 057 1 350 1 723

požadovaná výše 1 425 1 854 2 358



děkuji za pozornost

ladislav.prusa@vupsv.cz

prul01@vse.cz


